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PROCES – VERBAL 
 

ÎNCHEIAT ASTĂZI  31.01.2019      
 
În şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, convocată de 
primarul comunei Sihlea prin Dispoziţia nr. 56 / 25.01.2019 
 
Se face apelul nominal al consilierilor după cum urmează:  
 
 

1.                            TRONARU ION                                       P 
 

2.                            BRÂNZEI GHEORGHE                          A 
 

3.                            SORICU IONELIA                                   p 
 

4.                            TÎLVĂR VALENTIN                                P   
 

5.                            HULPOIU RADU                                      P 
 

6.                            MOISI MĂNEL                                         P 
 

7.                            ALBU IONEL                                            P 
 

8.                            ABDULAC NICOLAE                               P 
 

9.                            EŞANU GHEORGHE                                P 
 

10.                            COMAN VALERIU                                   P 
 

11.                            RENŢEA MIHAIL                                     P 
 

12.                            GROZAVU ION                                         P    
 

13.                            FILIP IONEL                                             P 
 

14.                            LĂZĂRICĂ IONEL                                   P 
 

15.                            DUMITRACHE VALERICĂ                     P 
 
 
 
 
 
 



Ordinea de zi a şedinţei:  
 

1)Proiect de hotărîre privind organizarea reţelei şcolare din comuna Sihlea, judeţul 
Vrancea, pentru anul şcolar 2019- 2020; 
2)Proiect de hotărîre privind stabilirea Planului de acţiuni, lucrărilor de interes local 
pentru prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local de către persoanele majore 
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social; 
3)Proiect de hotărîre privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea serviciului de 
salubrizare în comuna Sihlea; 
4)Proiect de hotărîre privind aprobarea Planului de pază al comunei Sihlea şi al 
obiectivului „ Clădire Primăria comunei Sihlea” ; 
5)Proiect de hotărîre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru perioada 
01.01.2018- 31.12.2018; 
6) Întrebări şi interpelări;   
       
Domnul Moisi Manel în calitate de preşedinte de şedinţă, declară deschise lucrările 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Sihlea.  
Domnul preşedinte de şedinţă solicită secretarului comunei Sihlea  să verifice prezenţa 
consilierilor locali la şedinţa ordinară. 
Secretarul comunei Sihlea verifică nominal prezenţa consilierilor locali la şedinţa 
ordinară, constatând absenţa consilierului local, Brânzei Gheorghe. 
În continuare secretarul comunei Sihlea supune spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei de îndată din data de 18.01.2019.  
Se aprobă în unanimitate.  
În continuare domnul preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi. Supune la vot ordinea 
de zi. Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 1 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărîre, expunerea de motive. 
Domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Nu sunt solicitări. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul preşedinte de şedinţă solicită puncte de vedere privind proiectul de hotărâre 
prezentat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă dacă persoana responsabilă pentru verificarea 
activităţilor desfăşurate de beneficiarii ajutorului social este desemnată din rândul 
acestora. 
Domnul primar precizează că persoana sus- menţionată nu face parte din beneficiarii 
ajutorului social. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Din partea compartimentului contabilitate este prezentat un raport privind colectarea 
taxelor, funcţionarea serviciului de salubrizare şi necesitatea aprobării taxelor înscrise 
în proiectul de hotărâre pentru funcţionarea serviciului de salubrizare. 



Domnul primar consideră necesară implicarea tuturor cetăţenilor în colectarea selectivă 
a gunoiului. 
Domnul Filip Ionel aduce drept exemplu pentru colectarea gunoiului, faptul că în luna 
decembrie 2018  nu i-a fost ridicat gunoiul şi întreabă de ce a plătit  un serviciu ce nu a 
fost prestat. 
Domnul Coman Valeriu întreabă ce măsuri s-au luat împotriva celor rău-platnici. 
Domnul primar menţionează ca rău-platnicii sunt persoane fără venituri, fără bunuri, 
insolvabili. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. 
Se aprobă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 8 voturi «pentru «,  
5 voturi «  împotrivă », domnul Coman Valeriu, domnul Renţea Mihail, domnul Filip 
Ionel, domnul Lăzărică Ionel, domnul Grozavu Ion şi 1 abţinere, domnul Dumitrache 
Valerică. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 4 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul Renţea Mihail şi domnul Tronaru Ion întreabă dacă sunt ocupate posturile de 
paznici în satele Căiata şi Bogza. 
Domnul primar răspunde că posturile sunt în prezent vacante. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 5 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive. 
Domnul primar  arată că apreciază activitatea secretarului comunei Sihlea, menţiunea 
este susţinută şi de către domnul Coman Valeriu. 
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Se aprobă în unanimitate. 
Domnul preşedinte de şedinţă propune trecerea la punctul 6 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă consilierilor locali scrisoarea domnului Iacob Lucian 
referitoare la probleme  privind gospodărirea comunităţii, menţionând că trebuie luate 
măsuri pentru rezolvarea situaţiei prezentate. 
Domnul preşedinte solicită prezentarea altor probleme la acest punct al ordinii de zi. 
Domnul Coman Valeriu întreabă ce măsuri ar trebui  luate pentru repararea drumului 
comunal Bogza- Voetin, finalizat în anul 2018. 
Domnul primar arată că drumul este încă în garanţie  şi în primăvară vor fi remediate 
problemele apărute. 
Domnul preşedinte de şedinţă constată că nu sunt alte puncte în atenţia Consiliului 
Local al comunei Sihlea, fapt pentru care declară închise lucrările şedinţei ordinare. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.  
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                   SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
       MOISI MĂNEL                                                                               MODREANU RADU  
      
  
  
 
 
 
 
 
   



 
 

 


